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Høring om forslag til endring av vegtrafikkloven - §§ 13, 19, 19a, 32 og 36a
Vegdirektoratet sender på vegne av Samferdselsdepartement på høring forslag til endring av
lov av 18. juni 1965 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) §§ 13 femte ledd, 19, 19a, 32 og 36 a.
Hovedsiktemålet med forslaget er å gi nødvendige lovhjemler for gjennomføring av fire EUrettsakter på kjøretøyområdet:


Direktiv 2014/45/EU om periodisk teknisk kontroll av motorvogner og deres
tilhengere



Direktiv 2014/47/EU om utekontroll av nyttekjøretøy



Direktiv 2015/719/EU om endring i direktiv 96/53/EF om største tillatte dimensjoner
i innenlands og internasjonal trafikk og største tillatte totalvekt i internasjonal trafikk
for visse veigående kjøretøyer i fellesskapet.



Forordning (EU) 165/2014 om fartsskrivere (takografer) i vegtransporten.

Forslagene til nye lovhjemler rekker lengre enn til bare å ivareta forpliktelsene etter EØSavtalen. Vegdirektoratet har – uavhengig av forpliktelsene som følger av de nevnte
rettsaktene - sett behov for gjennomgang og modernisering av lovhjemlene for godkjenning
og tilsyn på kjøretøyområdet. Formålet med denne delen av forslaget har først og fremst
vært å få mer lik utforming av lovhjemlene for godkjenning av og tilsyn med virksomhetene,
gi lovhjemler som i enda større grad kan bidra til riktig kvalitet på tjenestene virksomhetene
leverer, samt bidra til trafikksikre kjøretøy i bruk. I tillegg skal lovhjemlene bidra til mer
effektiv sanksjonering av overtredelser av vekter og dimensjoner på kjøretøy.
Forslagene til nye hjemler er - på samme måte som gjeldende bestemmelser – typiske
fullmaktshjemler ved at de gir departementet myndighet til å gi detaljerte bestemmelser i
forskrift. Det har imidlertid vært et siktemål at forslaget til nye hjemler i større grad enn
gjeldende bestemmelser klargjør og rammer inn hva det kan gis nærmere bestemmelser om
og hvor langt de rekker. Det har også vært et siktemål å bidra til bedre oversikt ved at
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bestemmelser som hører tematisk sammen også grupperes sammen, men samtidig splittes
slik at det trer tydeligere frem hvem som er pliktsubjektene for de ulike reguleringene.

Høringsdokumentene
Følgende vedlegg til høringsbrevet er kun tilgjengelig på våre nettsider www.vegvesen.no
under «Offentlige høringer»
-

Vedlegg 1 Høringsnotat - Forslag til endringer av vegtrafikklov 18. juni 1965
(gjennomføring av direktiv 2014/45/EU, 2014/47/EU og forordning (EU) 165/2014
samt visse andre endringer)

-

Vedlegg 2 Høringsnotat - Forslag til endring av vegtrafikkloven § 36 a (innføring av
avsenderansvar for overlasting mv.)

-

Vedlegg 3 Liste over høringsinstanser

-

Vedlegg 4 Forslag til lov om endring av § 19 mv.

-

Vedlegg 5 Forslag til lov om endring av § 36 a

-

Vedlegg 6 Direktiv 2014/45/EU

-

Vedlegg 7 Direktiv 2014/47/EU

-

Vedlegg 8 Forordning 165/2014/EU

-

Vedlegg 9 Direktiv 2015/719/EU

Høringsfrist
Vi ønsker fortrinnsvis at eventuelle høringsinnspill sendes elektronisk enten via
høringsportalen på www.vegvesen.no eller som e-post til firmapost@vegvesen.no.
Alternativt kan høringsinnspill sendes per post til
Statens vegvesen, Vegdirektoratet, Trafikant- og kjøretøyavdelingen,
postboks 8142 Dep
0033 Oslo.

Frist for inngi høringsinnspill er 01.10. 2016. Det kan ikke påregnes at høringsinnspill som
kommer inn etter høringsfristen blir tatt i betraktning.
Hvis noen av høringsinstansene har underliggende etater, råd eller andre tilknyttede
virksomheter som er relevante, ber vi dere om å videresende høringen til dem. Dersom det
oppdages at vi har uteglemt noen som burde ha stått på høringslisten, er vi takknemlige for
å bli gjort oppmerksomme på det.
Vegdirektoratet vil oppsummere høringsuttalelsene og oversende saken til videre behandling
i Samferdselsdepartementet.
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Med hilsen

Bodil Rønning Dreyer
direktør

Henning Harsem

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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4 Postmottak Region midt
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2 Postmottak Region sør
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